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NIE MA FOOTBALLU 
BEZ ALKOHOLU?

WPŁYW ALKOHOLU NA 
REGENERACJĘ GLIKOGENU  

Alkohol to integralna część naszej historii, która od tysiącleci po-
średnio brała udział w kształtowaniu kultury, religii czy języka. W 
dzisiaj znanej formie towarzyszy nam od ponad 9000 lat, wtedy 
to w Chinach powstał pierwszy wino podobny trunek wyprodu-
kowany z mieszanki owoców, ryżu i miodu. Średnie roczne spo-
życie czystego alkoholu na świecie, przypadające na jedną 
osobę po 15 roku życia, według statystyk Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO - World Health Organization) z 2018 
roku wynosi 6,4 litra i jest to blisko litr więcej niż zaledwie 10 lat 
temu, gdy liczba ta wynosiła 5,5 litra na osobę. Przeciętny Polak 
wypija średnio 11,6 litra czystego alkoholu w ciągu roku i co cie-
kawe, jako naród chętniej wybieramy piwo (56%) niż inne trunki.

Pytanie brzmi: czy te statystyki mają przełożenie na grupę, 
jaką są piłkarze nożni? Prawdopodobnie nie, przynajmniej nie 
profesjonalistów, ale ciężko mieć co do tego do tego 100% pew-
ności. Zawodnicy sięgają po alkohol wraz z kolegami z drużyny, 
przyjaciółmi i rodziną w różnych dawkach, jako środek, który ła-
godzi stres, pozwala się zrelaksować i w pewien sposób odciąć 
od panującej presji. Sytuacja ta ma miejsce szczególnie po waż-
nych lub nieudanych meczach. Zdarza się także, że sami trene-
rzy przyzwalają na „małe piwko” po spotkaniu. Czy jest w tym coś 
złego i jak wpływa to na wyniki sportowe? Rozłożyć trzeba to na 
kilka kwestii.

Proces regeneracji i zachodzących adaptacji treningowych rozpoczyna się bezpośrednio po zakoń-
czonym wysiłku, z tego też powodu pierwsze godziny po nim są najważniejsze. W zależności od celów 
treningowych szczególnie istotne są: odnowa zasobów glikogenu, odpowiednie nawodnienie i uzupeł-
nienie elektrolitów. Obawą naukowców był więc wpływ spożycia alkoholu na regenerację glikogenu. Z 
dokonanych obserwacji dowiedzieć się można, że alkohol nie ma bezpośredniego wpływu na utrud-
nienie tej kwestii. W jednym z badań sprawdzano jak spożycie alkoholu po skończonym treningu 
wpłynie na regenerację zasobów glikogenu w ciągu następnych 24 godzin (Burke i wsp., 2003). 
Badani najpierw wykonywali intensywny wysiłek, później w ciągu 24 godzin spożywali 4 posiłki. W pierw-
szej próbie spożywali same węglowodany w ilości 7 gramów na kilogram masy ciała, w drugiej było to 4,4 
gramów węglowodanów z jednoczesnym spożywaniem alkoholu, w trzeciej 7 gramów węglowodanów 
także ze spożyciem alkoholu. Wyniki tego badania sugerują, że alkohol nie utrudniał regeneracji glikoge-
nu pod warunkiem, że ilość spożywanych w tym czasie węglowodanów była optymalna. 
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Wniosek: gdy zawodnik zdecyduje się na wypicie alkoholu po treningu/meczu, powinien pamiętać także 
o dostarczeniu odpowiedniej ilości węglowodanów, wtedy nie zauważy negatywnych skutków regene-
racji glikogenu. To jednak w praktyce nie załatwia do końca problemu, ponieważ sportowcy w momencie 
spożywania alkoholu zwykle nie skupiają się na diecie, a aspekt regeneracji cierpi. Alkohol może więc 
pośrednio utrudniać regenerację glikogenu mięśniowego i wątrobowego, ale zależy od podejścia same-
go piłkarza.

W szatniach piłkarskich można usłyszeć, że al-
kohol „ścina białko”. Nie do końca wiadomo, co 
dokładnie mają na myśli zawodnicy, którzy gło-
szą tego typu hasła, ale warto zastanowić się czy 
w tych słowach nie odnajdziemy ziarnka prawdy. 
Faktem jest, że alkohol w dużych dawkach ma 
negatywny wpływ na obrót białka, czyli: proce-
sy kataboliczne, które może nasilać oraz ana-
boliczne, które będą hamowane. W rozdziale o 
białku dowiedziałeś się czym jest proces syntezy 
białek mięśniowych i dlaczego zawodnikowi po-
winno zależeć na tym, żeby go maksymalizować. 
Największy wpływ na budowę masy mięśniowej 
ma trening, może znacznie nasilić powstawanie 
nowych białek mięśniowych na ponad 24 godzi-
ny po jego zakończeniu. Odpowiednia jednostka 
treningowa jest jednak tylko częściową realiza-

cją planu, który powinien być wsparty ze strony 
dietetycznej w formie dostarczenia białka, a co 
za tym idzie niezbędnych aminokwasów. Bada-
nia pokazują, że alkohol może utrudniać proces 
odbudowy nowych białek mięśniowych, jednak 
ilość szkód będzie zależna od jego ilości. O ile w 
przypadku wypicia jednego piwa istnieje bardzo 
mała szansa na negatywne konsekwencje, to w 
przypadku większych ilości proces regeneracji 
będzie istotnie zaburzony. Mało praktycznym, 
ale jak się okazuje minimalizującym negatywne 
efekty sposobem, może być wypicie odżywki 
białkowej po zakończonej aktywności i przed 
rozpoczęciem zakrapianej imprezy. Przedstawić 
to należy jedynie w formie ciekawostki, profe-
sjonalnym zawodnikom zdecydowanie odradza 
się spożywanie alkoholu w większych ilościach.
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ALKOHOL ŚCINA 
BIAŁKO?

ODPOCZYNEK

TRENING + BIAŁKO + ALKOHOL

TRENING + ALKOHOL

TRENING + BIAŁKO

Parr EB i wsp., 2014

Wypicie alkoholu po ćwiczeniach zmniejsza syntezę białek mięśniowych

Ćwiczenia stymulują budowę nowych białek mięśniowych, nawet jeżeli wypije się alkohol po treningu/

meczu

Białko w posiłku może pomóc redukować negatywne efekty spożycia alkoholu po ćwiczeniach

WYKRES / SYNTEZA BIAŁEK MIĘŚNIOWYCH
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Piłkarze, szczególnie po rozgrywaniu wieczornych meczów, nierzadko mają problemy z zaśnięciem. 
Zdarza się, że „pomagają” sobie w tym pewnymi ilościami alkoholu. Do dziś można spotkać się z opi-
niami, które mówią, że małe dawki trunku polepszają sen sportowców. Niestety, to bardzo życzeniowe 
podejście. Spożycie alkoholu może być związane zarówno ze spadkiem jakości snu, głównie fazy REM, 
jak i jego długości. Sportowiec może i zaśnie łatwiej, ale najważniejsze czynniki regeneracyjne ucierpią. 
Rozwiązaniem bliskim smakowo może być wypijanie piwa bezalkoholowego, które może realnie wspo-
móc jakość snu ze względu na zawartość chmielu, oraz zmniejszać bolesność mięśniową ze względu na 
potencjał antyoksydacyjny.

Odpowiednie nawodnienie po skończonej jednostce treningowej czy meczu to priorytet, gdyż podczas 
wykonywania ćwiczeń wzrasta ryzyko odwodnienia i utraty elektrolitów. Jaki jest wpływ alkoholu na 
gospodarkę wodną organizmu i czy piwo ma właściwości nawadniające? Patrząc na wskaźnik nawod-
nienia (określający to, jak dobre właściwości nawadniające ma dany płyn), piwo typu lager wypada nie 
gorzej niż zwykła woda. W jednym z badań poproszono siedmiu ochotników o bieg na bieżni do momen-
tu stracenia 2% masy ciała (odwodnienie notowane często podczas meczów piłkarskich), a następnie 
zgodnie z rekomendacjami uzupełnienie 150% utraconych płynów, jednak nie w postaci wody, a piwa 
light z dodatkiem sodu lub 3,5% alkoholu (około 5 kufli piwa dla mężczyzny ważącego 85 kg) Po 4 godzi-
nach wrócili do stanu odwodnienia, wydalili z moczem spożyte płyny. Lepsze nawodnienie zanotowała 
grupa, która piła słabsze procentowo piwo z dodatkiem soli. Co to oznacza? Jeżeli sportowiec zdecydu-
je się na wypicie piwa po skończonej aktywności, powinien przede wszystkim uważać na jego ilość, le-
piej żeby wybrał lżejsze piwa oraz uzupełnił straty elektrolitów poprzez podaż soli np. w formie przekąski 
czy posiłku.

WPŁYW NA SEN  
ORAZ NAWODNIENIE

FAKTY NA TEMAT ALKOHOLU W SPORCIE

Wypicie dużej ilości piwa wpływa negatywnie na regeneracje oraz adaptecje do treningu.

Piwo o niskiej zawartości procentowej alkoholu ma niezłe właściwości nawadniające.

Dodatek soli do posiłków podczas spożycia piwa może poprawić retencje płynów (lepiej nawadniać).

Ilość witamin w piwie nie jest tak wysoka jak się to zakłada, jednak zawiera
 pewne ilości składników odżywczych.

Alkohol nie powinien być postrzegany jako istotny element w życiu piłkarza.

Rada: Jedno piwo wypite po treningu nie powinno stanowić problemu. 
Trzeba pamiętać o uzupełnianiu strat wody oraz elektrolitów.

Oryginał grafiki można znaleźć na: www.mysportscience.com



Alkohol w większych dawkach ma negatywny wpływ na regenerację oraz adaptację. Nie jest dobrym 
źródłem kalorii i nie powinien być rozpatrywany jako źródło witamin czy składników mineralnych. Picie 
dużych dawek alkoholu może również pogorszyć wydajność następnego dnia, a także bezpośrednio 
tłumić szeroki zakres reakcji immunologicznych, dlatego też zawodnicy powinni minimalizować lub uni-
kać spożywania alkoholu w kluczowych okresach treningu i rozgrywek meczowych, kiedy priorytetem 
jest odzyskanie sił. Piwo lub lampka wina może być wypite w formie relaksu, chociaż najlepiej byłoby po-
stawić na coś innego. Alternatywą wydaje się piwo bezalkoholowe, które może zadziałać wręcz pozy-
tywnie. Trzeba pamiętać, że alkohol jest dosadnie mówiąc trucizną, ale koniec końców sportowiec sam 
musi zdecydować co jest dla niego najlepsze. 

• Zmniejsza siłę i moc

• Może pośrednio utrudniać odbudowę glikogenu

• Zmniejsza zdolność do podejmowania dobrych decyzji

• Pogarsza jakość snu

• Pogarsza zachodzenie adaptacji

• Zmniejsza zdolność regeneracji 
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PRAKTYKA
DLA ZAWODNIKA

ALKOHOL

CIEKAWOSTKA

ZAWARTOŚĆ KONGENERÓW

Piwo Wódka Gin Białe wino

Kac jest zależy od tzw. kongenerów w spożywanym alkoholu. 
Im ich więcej, tym mocniejsze skutki dnia poprzedniego bę-
dziemy czuli. 

Whisky Czerwone wino

NASILENIE ODCZUWANIA KACA

Verster JC, Alcohol Alcohol, 2008 
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